Orientações gerais para as disciplinas – Proposta 2

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais
AACC I (profa. Suzana)
AACC III (profa. Rosana)
1º semestre 2016
As atividades que devem ser realizadas pelos alunos matriculados nas AACCs podem ser enquadradas em dois
eixos principais como descritos a seguir:
EIXO 1
EIXO 2
Atividades Acadêmicas e Científicas
Atividades Culturais
- Apresentação de trabalhos em reuniões
- Assistir a um filme
científicas
- Assistir a um show
- Estágio de iniciação científica
- Assistir a uma peça teatral
- Participação em cursos livres
- Ler um livro
- Participação em reuniões científicas
- Visitar um parque
- Preparação de artigo
- Visitar um museu / exposição
- Publicação de artigo
- Serão validadas também outras
- Publicação digital (ex. site, blog)
atividades de cunho cultural, nas quais o
- Monitoria em disciplinas de graduação
aluno tome parte como integrante
- Organização de eventos científicos (ex.
(ex. uma peça de teatro,
Semana Temática da Biologia)
uma manifestação artística,
- Viagem / estudo de campo
a elaboração de um livro
- Acompanhamento de defesa de mestrado e de contos ou poesia).
doutorado

O aluno deve realizar duas atividades distintas do EIXO 1 e cinco atividades distintas do EIXO 2 para cada
disciplina de AACCs que estiver cursando.
Não é permitido utilizar nas AACCs atividades que já estejam contando crédito em outras disciplinas (ex.
horas dedicadas a trabalho de iniciação científica que já estejam sendo computadas para Pesquisa em Biologia
ou horas de estágio que já estejam computadas para Estágio Supervisionado em Ensino de Biologia).

Cada atividade dos Eixos 1 e 2 realizada deve ser objeto de uma reflexão que enfoque o tema “Como a
atividade pode contribuir para minha formação e atuação como futuro professor”. Essa reflexão deve ser
apresentada na forma escrita seguindo as seguintes especificações:
Formatação: tamanho entre meia e uma página A4 com margem de 3 cm, letra Times New Roman 12, justificado
e espaçamento duplo;
Cabeçalho: centralizado e em negrito contendo em linhas subsequentes: 1) Nome e número USP do Aluno; 2)
Título da reflexão; 3) Enquadramento da atividade realizada utilizando as categorias da tabela acima (ex. EIXO 1,
Participação em reunião científica).

Itens avaliados: 7 relatórios de atividades por aluno, em cada uma das disciplinas (se o aluno estiver
matriculado em duas AACCs neste semestre, deverá entregar 14 relatórios, sendo sete para cada professora).
Local de entrega: escaninhos das docentes, localizados na secretaria dos respectivos departamentos.

Data de entrega: entre 13-17/06/2016.
AACC I - Profa. Dra. Suzana Ursi (sala 121A , Botânica, ramal 7550, e-mail: suzanaursi@usp.br)
AACC III - Profa. Dra. Rosana Louro Ferreira Silva (sala 155, Zoologia, ramal 0949, e-mail: rosanas@usp.br)

